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  اإلبدال واإلعالل والفرق بينهما 
اء آ��� ������ أو  ::::ا����� ��ال ا	ا�����                       ::::::ا	��ال ���  � ��                                                         .أو  )��'��  �����&�% �"ف  $�ن �"ف  ��

                                                                                                     )ه�أت  ��8 ( ا��0ال �"وف:::::::::::::&�% �"ف  $�ن أ6" �5" �"وف ا���� وا�234ة     :::ا��0ال /.� ا�-"�, ا�"ا+* 
                                                                              أ���ل % 0F �  ا�.نآ��Dال  �Iذ) ٣(.  F%  ا���E  آ��Dال ا���ء ا�3-�دة &��B> ��� *@ �3/� <��%  )٢(   )ه�أت  A@ < ) ��8 �"و@&�3?  <���*) ١(  أ�ا/>

                                                                                                                              اإلعالل

4 ���J" @* �"وف ا���� وا�234ة @K��                                                                    . ����Lف أو ���.�% أو ���
                                                                                          أ�ا/>

                                                                                         . وه إ��ال �"ف ا���� �"ف /�� 6N" و �> ا�234ة : �����K  إ/�ل) ١(
ل وأ��P���� :�4$��  أو���.�%  إ/�ل) ٢(�ُ� %F  <�R> S��Tآ� ا��Pا� Aإ� ��آ� �"ف ا��"� %�� ل وهُ��                                                                                                                            .

/� �2ن وه �Lف �"ف ا���� أو ا�234ة  F% ��� و: ����Lف  إ/�ل) ٣(� %�Uزن وا                                                             و �

   � �6ل �J"�, آ%  .�34 :::::::::::::::::::::::::   الفرق بني اإلبدال واإلعالل
  ة همزة بدال أحرف العلملخص إل:::::::أوال 

  -:مواضع إبدال أحرف العلة إمجاال مإليك
)١(  �  �W�Fك @�> ا�"�-�)اوي ( %F  ة�Zأ�,  �  زا "Wأو �$3*  إ *���  )�.�ء –��3ء  –��"اء (إذا �J"@? �"وف ا����  �J"ف �

)٢(  �  �W�Fك @�> ا�"�-�)اوي (ة�Z4> وآ��? @* ا�3'"د  � زاRI أ�,  '�/% أو ��� ��إذا و<�? �"وف ا�� %F  ) %Z�� )<2Z�]/–  �Z�T  –ر

0�` @�/%  � @�% W�W* وأ/�? @* @��> ا�او وا���ءو<�? إذا ) ا�او وا���ء(�6ص �ــ )٣( �.�/  %F ) %Z�>–  aZ��( 

�����W  %F ) �Z* �"@�� ��.�� ��.�34 أ�,  '�/%وا���ء  ا�اوإذا و<�? ) ا�او وا���ء(�6ص �ــ )٤(–  aZ��� ( 

  ! �ل ا�و�� ه��ة و���� و��ازا ا��� ا���ول  �� واوان � أول ا�����ا���إذا  ///  �6ص ���او  )٥(

  أو أبدلت شذوذا فلم تبدل كلمات خرجت على القاعدة
  & % $�م ا"��ال  ا�����  & % $�م ا"��ال  ا�����

  @* ا�3'"د  �ا  أ���� ا���ء  Uن   )�، ���"، U  f��� ،"��Tن  ا���ء �` ��J"ف  �PJ،���RJ�,،ر/��� ،ه�ا��

  @* ا�3'"د  �ا  أ���� ا�او  Uن   .�ور K��T ، ،  '�وز  زا�Zة �U iRPJ `�,�jن ا���ء         Rh* ، هْ�ي
  Uن ا�او <R% أ�,  '�/%  &اه" /ا�E  أ,�)� أ�+ * �(� �ن ا�)�ء        N�� ، را�� ، �5��

���k��         �Z�4  � زا�R>ذ ���"@�4 و�I	س ا���  Uن ا�او ��P?  �ا @A ا�3'"د  &�اول –<�Pور   ��الوا�
  �4�U @* ا�3'"د  �ا أ��A وا����س  '�وز  .�ور �Iذ   .�2Z�' "Z،  �/ !�.�ف ا��او  �ن  J[�وب ، ��Jون ، /�وة ، ه"اوة

  أ�,  '�/�% و��n  '�/%0ن ا���ء ��.a���� -%����/   �4  زا�Zة �U iRPJ `�,�jن ا�او   &"و، @�و ، د�
  / �4�U�A وزن  '�/�% /����% ا����س و�Iذ   /���Z%  ا�U,  � أ��*  واو

 n�او8– n�او  والقياس عوائر     '�/% أ�,  �I.���4ذ Uن    /اور  أ�,  '�/�% �` �RJل ا�او 0ن ��.�4  �دواو� - �
  �` �J% ا�او @* ا�'�%0ن ا���ء   ���� -/���  �` �J% ا�او @* ا�'�%0ن ا�او   /�ور -�6ٍو

  
  

  � ��ث @��4  � إ��ال أ���4 ا�$��3

�*  إW" أ�,  �  زا�Zة @���j? ه23ة B6"اا - �3"اا -��"اا B6"اء- �3"اء  - ��"اء �� �J"@? ا�J  ,�U"ف �

�*  إW" أ�,  �  زا�Zة @���j? ه23ة ا���'�ي-إ���ي-�$�ي-���ي-�.�ي ا���'�ء-إ���ء  - �$�ء –���ء  –�.�ء �� �J"@? ا���ء �J"ف �

��kءة���k��  �.�ءان –� �J"@? ا���ء �J"ف �$3*  إW" أ�,  �  زا�Zة @���j? ه23ة �.���ن –

�*  إW" أ�,  �  زا�Zة @���j? ه23ة�J"@? ا�او �J"ف ��� ��Nو،أ�.�و،د/�و –أ/�او - �'�و - ��3و ��Nء،أ�.�ء ،د/�ء -أ/�اء- �'�ء-��3ء 

 �J"@? ا�او �J"ف �$3* إW" أ�,  �  زا�Zة @���j? ه23ة 2ّ5اوان–آ�Pوة  -ا��'�وة  2ّ5اءان –آ�Pءة  - ا��'�ءة 

%Z������Z�>، KZ،ر،`Z�/د،`Zال /3ـــ��� زا�Zة @���j?و<�? ا�U, ��� أ�,  '�/% أو 4RI> وآ��? @* ا�3'"د  �  /�3ام،د/�ام،���اب،<�ااد،ر

,Z���،�Z�T>،%Z�R>،"Z��I،�Zا"@ ,����،���T>،%��R>،"���I،��ا"@ ?���j@ ة�Z4> وآ��? @* ا�3'"د  � زاRI و<�? ا���ء ��� أ�,  '�/% أو 

2Z�]/ - KZ�� وز ، ��وب�]/ ?���j@ ة�Z4> وآ��? @* ا�3'"د  � زاRI او ��� أ�,  '�/% أو و<�? ا�

 aZ�� -  "Z��-  KZ�6– ���Z K��6،"��� ،a��� ،���� <��@ *@ ?�/وأ *W�W %�@ �  %/�@ `� @���j? ه23ة و<�? ا���ء /�.� 0

%Z�>،`Z2،داZ�&،`Z��،iZ��،�Z�6 ,Z�6،"Z�& وق،��وم،&�وز،داوم،<�ول�� @���j? ه23ة /�.� 0�` @�/%  � @�% W�W* وأ/�? @* @��> ا�اوو<�?  �6ون،�6وف،

 ,Z���-  aZ��� -�Z��� - �/%Z� ,���� -  a����- ����� - %���/ %/�'  ,�34 أ�.�� ��.�� ��@"� *��W ه23ة و<�? ا���ء ?���j@ 

%Zأوا،"Zدوا،`Zا>،�Zا/،2Zا&،�Z��� @���j? ه23ة ��W* �"@�� ��.�� ��.�34 أ�,  '�/% ا�اوو<�?  ���ود،&اوز،/اود،<اوم،دواور،أواول 

� وا���3)� �2 أ,� �����1 ه��ة ا����� واوان � أول ا����� وو�A أو�

 وا���3)� �5�2آ� !�5ك أ,� �����1 ه��ة ا����� واوان � أول ا����� وَول أول

  وا���3)� �5�2آ� $�رض �����1 ه��ة ا����� واوان � أول ا�����  وواٍقو  ووا�%  أوا,8 و أواق
  ه��ة وا���3)� �2 $�رض �����1 ا����� واوان � أول ا�����  ووافى  أوافى
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  )ياءا أو واوا(إبدال اهلمزة العارضة 
                                                                          ). .��� -و����-ه�ا�� -<�B��(0م ا�$��3 ��ءا  F%إذا آ��? )١(إذا آ��?   ل الياء همزةإبدا::::أوال

  ).د���� - ��P��  -�"ا��  -��6�� (� ه23ة  F% إذا آ��? 0م ا�$�3) ٣(         )د/���  -���� -/���� -+���� - ����( F%  ا�اوا إذا آ��? 0م ا�$��3) ٢(
  )إداوى -/�وى  -ه"اوى ( مثل)إذا كانت الالم أصلها واوا(دل الهمزة العارضة واوا  في موضع واحد تبإبدال اهلمزة العارضة واوا  ::::::ثانيا 

 )واوا(إبدال اهلمزة العارضة  )ياءا(إبدال اهلمزة العارضة 

  - :ءا يف ثالثة مواضعتبدل اهلمزة العارضة يا
)١(%F  �3 ��ءا�إذا آ��? 0م ا�$)���B>- ��و����-ه�ا- ���.                                 .(                 

         ).                 .��* -و���* –ه�ا�*  -<�B�*(@��U% ) .�� -و���  - ه��� -<��B( '"د
                                                ).        .�Zِ* -و��Zِ* –ه�اZِ�B>-  *Zِ*(و<�? ا���ء اUو�A ��� أ�,  '�/% @���j? ه23ة @�Tرت 

).                               .�َءي -و��َءي –ه�اَءي  - <�Bَءي(@��? ا�234ة ���)'�, @�Tرت
                                                   ).          .�َءا -َءاو�� –ه�اَءا  -<�Bَءا(أ���? ا���ء ا�����F أ�, ��[��n �"آ?  � <R��T@ �4رت
                                                       ).                 .��� -و����-ه�ا�� -<�B��(ا&��W �RI a3ث أ�'�ت @���j? ا�234ة ��ءا @�Tرت 

                )              د/���  -���� -/���� -+���� - ����( F%  ا�اوا إذا آ��? 0م ا�$��3) ٢(
                                                                    )د/ّ�� - ��ّ�� -/�ّ�� -+�ّ�� - �ّ��( '"د

 %�U�@)��� - ���+- ���/- ��� -)                                          د/��
(و<�? ا���ء اUو�A ��� أ�,  '�/% @���j? ه23ة @�TرتZِ�� - Z�ِ�+- Zِ��/- Zِ�� - Zِ�/د(                                                         

   )                 د/��J)*Zِ�� - *Z�ِ�+- *Zِ��/- *Zِ�� - *Zِ"@? ا�او اW" آ���j@ "P? ��ءا @�Tرت
)                           د/�َءي -��َءي -/��َءي -+��َءي -  ��َءي(@��? ا�234ة ���)'�, @�Tرت

                                                      )د/�َءا -��َءا - /��َءا -+��َءا - ��َءا(أ���? ا���ء ا�����F أ�, ��[��n �"آ?  � <R��T@ �4رت
                           )          د/���  -���� -/���� -+���� - ����(ا&��W �RI a3ث أ�'�ت @���j? ا�234ة ��ءا @�Tرت

)٣ ( %F  �3 ه23ة�إذا آ��? 0م ا�$) ��ا��  -��6"�-  ���P�- ��د��.(                                        
         )             د���y��P�–  y  –�"ا�y���6–  y (@��U% ) د���x��6- �x�"�- �x�P�- �x(  '"د

                                                         )د��yZِ�P�-  yZِ  - �"اyZِ��6-  yZِ (و<�? ا���ء اUو�A ��� أ�,  '�/% @���j? ه23ة @�Tرت 
                                                 ) د��Zِ�P� - *Zِ*  -�"اZِ��6-  *Zِ* (ا&��3? ه6N A@ ��J23" ا�$����j@ �3? ا�����F ��ءا @�Tرت 

                 )                        د��َءي -��Pَءي  -�"اَءي  -��6َءي (@��? ا�234ة ���)'�, @�Tرت
             )      د��َءا -��Pَءا  -�"اَءا  -��6َءا (أ���? ا���ء ا�����F أ�, ��[��n �"آ?  � <R��T@ �4رت

 )د���� –��P��  - �"ا��  - ��6�� ( ا&��W �RI a3ث أ�'�ت @���j? ا�234ة ��ءا @�Tرت

                      تبدل الهمزة العارضة واوا          
                   في موضع واحد                

  )إذا كانت الالم أصلها واوا(
  )إداوى -/�وى  -ه"اوى ( مثل

                       )    إداوة- /�وة - ه"اوة(  '"د
                           )     إدااو - /�او-ه"ااو(@�%�0 

وقعت االلف بعد الف مفاعل فأبدلت همزة               
                           )إداِئو –عالِئو  -هراَِئو(فصارت

                   �J"@? ا�او اW" آP"ة @����? ��ء 
                        )إدائي –عالئي  -هراَِئي(@�Tرت

  @��? ا�234ة ���)'�, @�Tرت
                                    )إداءي –عالءي  - هراَِءي(

أ���? ا���ء ا�����F أ�, ��[��n �"آ?  � <R��T@ �4رت              
                                       )إداءا –عالءا  -هراَِءا(

                                       واوا فصارت      �W �RI a3ث أ�'�ت @���j?  ا�234ةا&�
 )إداوى -/�وى  - ه"اوى (

  اهلمزتان امللتقيتان
 يف أخر الكلمة وكانتا متحركتني تبدل الثانية ياءا مطلقاتدغم األوىل يف الثانية)  ىل ساكنة والثانية متحركةاألو(يف وسط الكلمةتبدل اهلمزة الثانية حرف علة من جنس احلركة األوىل) األوىل متحركة والثانية ساكنة

)                        Nوى -WN-  � N"(((( - : : : : أمثلة 

) "Wر)(ُأووي –ُأو �  -أو�F�اء-إ��3ن-إ                                                                )    إ�
                       )        أأوى  -أأمن  -أأثر( األصل

Uآ? ا"�J�3 و�ن @* ��ر ا�$�J23ه ?�                                                           و�A و�$.? ا�����F ا��
Aو�Uآ� ا"�� n��]  ��/ ف"� ����Fإ��ال ا�234ة ا� K&و                                                                       

                     )أأوى)(أأN()"W �أ(@��Rل أ�'� ��� ا�'��� 
 �3Bل واوا ��� ا��RJأو � (و()"Wأوى)(أو(                           
 )إ�ي)(إ��Fر()إ��3ن (و�RJل ��ًء ��� ا�$P"ة 

                                         - :أمثلة

)                   آلل -رآس -سآل(
     )           ألأل -رأأس -سأأل(االصل 

                                                    في وسط الكلمة       اجتمع همزتين  
)             األولى ساكنة والثانية متحركة(

 وجب إدغام األولى في الثانية

      � <"أ /��F  Aل َ&ْ�َ'ٌ") �Iٍء- &�ٍء- ِ<"ٍء - ُ<"ٍء - <"َأى( مثل 

                �TJ" <"َأٌأ ه�J23ن  ��"آ��ن @* ا��"ف 
��K ا�����F ��ء @��T" َ<ْ"َأٌي وJ ���'  Aو�Uا           

 �4�R> �  ا���ء أ�'� ���"آ�4 وا�'��ح K��J `W                                                  
  )*�.� و��?< ($�� �32ل  وه�=ا ا� �*� @��T" <"َأى

                                                                                      أ,�(� ��DE  ا���C ه��!�ن � �AB ا����� :��ء
�F�.2 ءا�G �(��3��1ت ا��                                                                                                                         

 >G�I�� �)I$ ا�)�ء و$�ض ��=J /? 

 إبدال األلف ياءا أو واوا

 إ��ال ا	�, واوا إ��ال ا	�, ��ءا
                         إذا عرض انكسار ما قبلها عند الجمع                           )١(

 )مقاليد  -مفاتيح- سالطين -تماثيل -دنانير - مصابِيح(مثل

  )مقاالد، مفاتاح، سالطان، تماثال، دنانار، مصاباح(أصل هذه الكلمات 
  عند الجمع فأبدلت ياءأبدلت األلف ياءا ألنه عارضها انكسار ما قبلها /// سبب اإلبدال 

 ).كتيب، قذيل  -غليم   - غزيل (ن مثل إذا سبقت بياء التصغير حتى ال يلتقي ساكنا )٢

  )كتياب ،قذيال ،غليام ،غزيال (أصل هذه الكلمات 
 ألن األلف سبقت بياء التصغير فأبدلت ياء ثم أدغمت الياء في الياء ///سبب اإلبدال 

التصغير                                     إذا كان ما قبلها مضموم في  )١(
 )عالم ، شاعر ، كاتب (أصل هذه الكلمات )عويلم –شويعر  -كويتب (مثل 

  وقعت األلف ثانية في التصغير بعد ضم فأبدلت واو///  سبب اإلبدال 
 )حارب،بايع (األصل )حورب –بويع (مثل عند البناء للمجهول  )٢(

  وقعت األلف ثانية بعد ضم عند البناء للمجهول فأبدلت واو/// سبب اإلبدال 
  )عواصم فواطم(مثل  عا لفاعلة أو فاعل في وزن فواعل جم)٣(

 وقوع األلف في جمع على وزن فواعل/// سبب اإلبدال 
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   مواضع إبدال الواو ياءا
)١( ������ �@"�J او  )َراِ+َ�� –را+*  –أو �$��3 إW" آF  "P% َرِ+َ* إذا �J"@? ا�

)٢(%F  ,ة و���ه� أ�"P�4 آ�R> <��@ *@ ?�/ر @�% أ�T3� �ً.�/ او  )���م –<��م  - ���م (إذا و<�? ا�
  )ر��ح -د��ر - <��م ( F% .���ه� أ�,وهA  ��> أو �4�RI ����3�> .إذا و<�? ا�او /�.� ��[S��� a3 ا��م  <R��4 آP"ة)٣(

  )ا���/�?،أر+�?،أ/��?( F% .ذا و<�? ا�او را��� @�T/�ا ��� @�Sإ)٤(
)٥( %F  ن ا����$�  )/��� –د��� (إذا و<�? ا�او / �'T� � 0�A وزن @��B� A` ا�'�ء و

��K ا�او ��ء و) ٦(J ن$Pات و ا�Lا� *@ �����j�  ��J�3 وآ����  �[�ور�ا�$ <R-� �  �3 أو�او وا���ء @* آ  ) )"&*، 8ّ*(آـ5�J` ا���ء @* ا���ء إذا ا&��3? ا�
ر ا����)٧(P$3ا� *W�Fا� %�@ �  i�-3ل ا��'  `�ّي، "+ّ*( F%  إذا و<�? ا�او 0م ا� ،*ّ-� (  

)٨( %F  a3& ل  )ِ<ّ�`،ِ�ّ�`،ِ�ّ�`( F% إذا و<�? ا�او /�.� �'�% &S��� ��3 ا��م)٩(         )د�ّ* ،‘/Tّ*(إذاو<�? ا�او 0م �'�
  ) �"اث، ���ت، ��Fق، ���د، �2ان(ا و<�?  ا�او ��آ.� @*  '"د ��� آF  "P% إذ)١٠(

 بعض الكلمات التي حدث فيها إبدال 

   � ��ث @��4  � إ��ال   أ���4   ا�$��3 
َ���ات،َداِ/ان،َراِ+ة،را+،َرِ+  /����،َ��ِ�َ��ت،َداِ/َ��ن،َراِ+َ��،را+*،َرِ+ّ*  ،���/،                 ���� أو �$��3 إW" آ���j@ "P? ��ء50��� �@"�J او  �J"@? ا�

اد  - ِ�ام  -ِ<ام  -ِ�ام   ا/���د –ا����د  -���م  -<��م  - ���م �  و<�? ا�او /�.� ��T3ر أ/�? @* @��> <R��4 آP"ة و���ه� أ�, @��R? ��ء  اِ/�اد –اِ�
اب،رواح،دوار،<ام  ��%،<�`،�ضر�،���ض،��Wب،ر��ح،د��ر،<��م    W،اض                                                                             ��> و<�? ا�او /�.� ��[S��� a3 ا��م  <R��4 آP"ة  �ل،<م،رواض،�

<��3��� �4�RI ء @* ا�3'"د أو�� ?���j@ ,ه� أ����  
ت،أر+ت،أ/�ت  ��َ/��ن P، �َ���ن،ا���/�?،أر+�?،/��?  /���ان ، �َ�ان،ا/َ��P   ء�� ?���j@ S�@ ��� ا�/�T@ او و<�? را���  ا�

ن ا���� @���j? ��ء    /�ا –د�ا   /��� –د��� $�  و<�? ا�او / �'T� � 0�A وزن @��B� A` ا�'�ء و
*ّ8،��ّ�ْ�د،8ْي   )"&ّ*، P�3ّ*،هّ��، ّ�?،�3ن �* ،هْ�ن، �ت،�P ،                                                                         و<�? ا�او وا���ء @* آ��3 أو  � �-R> ا�$��3 وآ����  �[�ور��J   ن �* )"&

ن @��R? ا�او ��ء وأد35? ا���ء @* ا���ء$Pات و ا�Lا� *@ �����j�   
ّي، "+ّ*�وو، "+و   �-ّ*، �ر ا���� و<�? ا�او 0م    �-و، P$3ا� *W�Fا� %�@ �  i�-3ل ا��'  `�                                                             ا

  و��Bف إ�A ذا�� ا�3+a ا����j@ i��P? ��ء
*ّT/‘،*ّو  د�T/ ،و                                          و<�? 0ن ا�او و<�? 0م @�ل &���j@ a3? ��ء  د�

  و��Bف إ�A ذا�� ا�3+a ا��Pدس
  و<�? ا�او /�.� �'�% &S��� ��3 ا��م @���j? ��ء  ُ<ّم،ُ�ّم،ُ�ّم  ِ<ّ�`،ِ�ّ�`،ِ�ّ�`

راث،  ْ�Wق، /�د، ْزان   �"اث، ���ت، ��Fق، ���د، �2انْ   �� ?���j@ "Pآ.� @*  '"د ��� آ��  ءو<�?  ا�او 

   أو أبدلت شذوذا كلمات خرجت على القاعدة فلم تبدل

�KR /�م ا	��ال  ا�$��3  �KR /�م ا	��ال  ا�$��3  
ةَ�اَِ�َ                                    J او��K ��ًء�"@? ا�J `و� "Pآ "W�3ً� إ$� �ً@"�J �34�@ ���ا�اد -8ِال  وا����س &ِ   *@ %�J `� او ��ءا  ا�3'"د   �` �RJل ا�
ر  LIا ا	��ال وا����س /�م ا	��ال       َ/ْ�َ��َ�� P$  n�� �4�R> �  نU��َارة،/دة،آزةوا����س َ/ْ�َW  ,ه� أ���� a�� `� <�U او ��ءا  �` �RJل ا�

                                                                                  �ال و<�? ا�او �` �RJل ا�او ��ءا وا����س ا�RJ `�   `�>– %��   �0ل ا�او ��ءا ���م و&د اR> ,�U% ا�او  �ل -ِ/ج
                                                                                      /�.� �[S��� a3 ا��م أ/�? @* @��> <R��4 آP"ة

                                                                            �n اI ,�U"�8 و��n ���ه� أ�, �4�0  ��� و�
�4R�> س���م وِ�ل(@* ا��3�� وا�>ِ(  

  لم تبدل الواو ياءا ألنها الم لفعلي اسما  حزوي  �` �RJل ا�او ��ءا �J `� �4�U% @* ا�'�%  ِ�اذ -ِ�ار

ار�اك-�  لم تبدل الواو ياءا ألنها فصيحة في القرآن  قصوى  �4�U /�.� �3'"د و���T3� �.�/ ?Pر �` �RJل ا�او ��ءا   
ارا -�اراI   <��@ *@ ?�/ر @�% أ�T3� �ً.�/ او                                                                           LIا /�م ا��0ال ��� و<�? ا�

  )��Iرا،���را(����س واو���ه� أ�,  و <R��4 آP"ة
لم تبدل الواو ياء ألنها ولم يتصال في كلمة واحدة                                                                                يرمي وائل، يدعو ياسر    

ار�اك -�   a3]� �.�/ ?P�4 /�.� �3'"د و���U او ��ءا  لم تبدل الواو ياءا ألنهما ليس متجاورتين  خيشوم –زيتون   �` �RJل ا�

  لم تبدل الواو ياء ألنها غير متأصل في ذاته  قوي، بويع  �` �RJل ا�او ��ءا �4�U  ���� ا��م   &اء
ابWاض،أاط،أ��  لسابق غير  ساكن ولكنه متحركلم تبدل الواو ياء ألن ا      غيور –طَوِيل   �` �RJل ا�او ��ءا P$� iRPJ `� �4�U"ة         أ

مدعو،وة      لم تبدل الواو ياء ألنها الماضي مفتوح العين   مغزو،معدووم،حيية،أيعو ،اجتمعت الواو والياء في كلمة والسابق منهما   نهو                                                                        
                                                       تقلب الواو ياء ولم متأصل في ذاته وسكونه

  ) نهة،عية،أيم،حي(شذوذا والقياس 
  مدعي،معدي،شاذ االبدال والقياس عدم االبدال ألنها الماضي مفتوح العين  مغزي                                                                      

  )مغزو،معدو ،مدعو(ياس والق
                                         قلبت الواو ياء مع أن السابق غير متأصل في ذاته  ريا

  )الرؤيا(والقياس
علو،عتو،لم تبدل الواو ياء ألن الواو وقعت الم فعول مفردا  سمو      وُأب،ونُح،ُأخُو،وهب،وول(الواو الماً لـ وقعت  نُهفُع( جمعاً ولم تقلب ياء                                                          

                                                 بل صححت وأدغمت في الواو التي قبلها
  )نُهي، بهي، ُأخُي، نُحي،ُأبي(والقياس

ي، 5ُّي،ُهّي    ّIُ   ا��ملم تبدل الواو ياء الن %��  a3]ا� ألنها على وزن فعال)نوام ( شاذ والقياس ا�.��م   

ط   ْ�رلم تبدل الواو ياء   ُ�ْح،ُهْد،ُ/ْد،َP$  n�� �4�R> �  0ن ا/�ّاط –ا&�ّاذ   Uن ا�او ��P?  '"دة و�$�  -�دة لم تبدل الواو ياء   
ر،ا�َ�َض،ِ/ض    َ���آ.�واو ياء لم تبدل ال  ِ ?P�� او0ن ا�    
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   مواضع إبدال الياء واو
��K واو)١(  J  `+ ��� آ.�  '"دة��  )يوسر، يوقن ، موسر، موقن( F% . إذا و<�? ا���ء 

ن ا���� )٢($�  )بقوى  شروى،تقوى،فتوى( F% .إذا و<�? ا���ء 0 � 0�` /�A وزن  َ@ْ�َ�S�'� A ا�'�ء و
)٣(`+ ��� ��J�Zن 0ز ��� زام �Jء ���jJ 0ز � زا�Zة أو أ�, و��(  `�  )رموان، موةمر، رمو( F%  إذا و<�? ا���ء  ��"@� 0 � �'�% أو 0

ن ا���� إذا و<�? ا���ء /�.� �ُ'ْ�َ�)٤($���3ء �B` ا�'�ء وUى  ["ى ا"]J �'� أو �T��6 �3�  )ضوقى، طُوبى( A%F ا

  بعض الكلمات التي حدث فيها إبدال
   � ��ث @��4  � إ��ال             أ���4   ا�$��3 

�>  ،"�  ، �>� ،"��  ��� ُْ ،"P�ُْ  ،���ْ�ُ، "P��   ?�>آ.� @*  '"دة ��� +` ا���ء و��  @���j? واو
ى،@�ى�J،وى"I  ى��  ��َ�@،��َ�J ،��َ��،��َ"I  ن ا����$�  @���j? واو و<�? ا���ء 0 � 0�` /�A وزن  َ@ْ�َ�S�'� A ا�'�ء و

،َرُ Bُ>َ،ةة، "ُ Bُ�ان،رُ ان، Bُ>     * َُر ،*Bُ>َ ،�� ُ" ،��Bُ�م �Jء ���jJ 0ز � زا�Zة  <��Bُن،رُ ��ن،  �(  `�                                                                                                     و<�? ا���ء  ��"@� 0 � �'�% أو 0
`+ ��� ��J�Zن 0ز ��� زا   @���j? واو أو أ�, و�

A�َْ8ُ ،A>ْ+ُ  ARَ�ْ8ُ،A���3ءو<�? ا���ء /�.� �ُ'ْ�َ�  ُ+ْ�Uى  ["ى ا"]J �'� أو �T��6 �3�                                                                          A ا
ن ا����$�   @���j? واو �B` ا�'�ء و

  أو أبدلت شذوذا كلمات خرجت على القاعدة فلم تبدل
�KR /�م ا	��ال  ا�$��3  �KR /�م ا	��ال  ا�$��3  

��آ.� واو لم تبدل الياء  ُ P�َ"،ُهَ��م ?P�� �3 واو لم تبدل الياء  ����، 26��  0ن ا���ء�  0ن و<�? 0م َ@ْ�َ�A و�'� و��n ا
?�ْ�َ،,�ْ���K ��ء  8َْ���،َ�ْ���،َرّ��  ليس ما قبلها مضموم�U>  واو اءلم تبدل الي  َJ `�3 و��ا،ر�ا(والقياس و<�? ا���ء 0م َ@ْ��A ا���8ا، (  
�k��ُ،ت"���  غير الزمة وليس ما قبلها مضموم لم تبدل الياء واو ألن تاء التأنيث  توانية  P�� �4�U?  '"دة �%  -�دة واو لم تبدل الياء  ُ

  ال تجريان مجري األسماء فتانالياء واو ألنهما ص لم تبدل  حيكى، ضيزى   '"دة P�� �4�U? واو لم تبدل الياء  IِKّ�، ِ�ّ�� ، ِهّ�` 

  شروط إبدال الواو والياء ألفا
ن �"آ��34 أ��� -)٢(      )ا�او وا���ء( أن ���"آ�  -)١($J أن      

 )٣(- ���'  �34�R> �  نن ا�'���  �T�� ��4 @* آ��3 -)٤(      أن �$$J أن  
  أن ���"ك  � ���ه�3 وه�3 @*  +a @�ء أو /�� ا�$��3 وأ0 ��a ���ه�3 أ�, أو ��ء  -�دة @* 0م ا�$��3 - )٥(                

ن /�.� �'�% W�W* ا��,  .> /�A أ@�% -)٦(          $J 0أ@�% -)٧(                أ A�/ <.  ,�ن /�.� ��T3ر @�% W�W* ا�$J 0أ  
ن ا�او وا���ء /�.� �$��3   - )٩(                      أ0 �$ن ���هi��P� �@"� �3 ا	/�ل -)٨($J 0أ`�0�� ��(J 2��دة� � �(  

ن ا�او /�.� 0@��% ا��ال /�J A'�/% أو J-�رك -:هLا ا�3+a �6ص ���او  -)١٠($J 0أ  
 S�T�@ ا�3-�رآ� إ A�/ ?ذا دا�  %F  ر  وهLا ا�-"ط �5" �6ص �����ء  F% ا/��د  �RJل  @* ا@��%  و�` �Jل /�A ا�3-�رآ� وان ا&�

 iR� �  %$� ��F ع، <�ل((أ�� ،A�@،�T/ ، ا����ة،ا���، ��ح ،��م،  �ل،��ب((  

                                                     كلمات مل تبدل فيها الواو والياء ألفا
 ���"آ� لم تبدل الواو والياء ألفا ألنهما لم) سيف ، نوم، بيت( 

 والياء ألفا ألن ما قبلهما غير مفتوح لم تبدل الواو) سور،عوض،حيل (

 غير متصلة بها في كلمة فا ألن الفتحةو والياء ألالم تبدل الو) وأقام يدعو، الرسول وصل( )بايع،قَاوم(

 لم تبدل الواو والياء ألفا ألن حركتهما عارضة)جيل،توَم ( 

وبعدهما حرف ساكن           �  @*  +a @�ء ا�$��3 أو /�� ا�$��3ه3لم تبدل الواو والياء ألفا ألن) غيور،طويل ،بيان ، تيامن،تواني (
+a 0م ا�$��3 و ���ه�3 أ�, أو ��ء  -�دة لم تبدل الواو والياء ألفا  ألنهما)أموي،علوي ،رميا ،غزوا (  *@ 

 * ا��,  .> /�A أ@�%/�.� �'�% W�W لم تبدل الواو والياء ألفا ألنهما) صيد،غَيد،حوِل ، عوِر(

 /�.� ��T3ر @�% W�W* ا��,  .> /�A أ@�% لم تبدل الواو والياء ألفا ألنهما)  صيد،غَيد  ،حول ،عور (

 لم تبدل الواو والياء ألفا ألنهما بعدهما حرف يستحق اإلبدال) ) ) ) هى،���(

��3ء و والياء ألفا أللم تبدل الوا )داران، �ه�ن ، ه��3ن،�8"ان،���ن،دوران ،&0ن (U�� �T�(  ن ���ه�3 ز��دة                                                                                    
 @-�ذ ا	��ال وا����س /�م ا	��ال) داران،  �ه�ن (أ � 

روا(�Iروا ،ا �4�U @* زون أ@��% ا��ال /�* ا�3-�رآ� لم تبدل الواو ألفا )ا&�
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